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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Inleveren kopij voor zaterdag voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek In Wateriand + atsledrijver@zonnet.nl

AGENDA

'^Bokt Arebpagus Film gesprek: De piano
29okt Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
SOokt OUD PAPIER. Havenrakkers
SOokt Areopagus; Tafelgesprek met Luther
31okt Areopagus "Mool weer vandaag"
31okt Areopagus WIttenberglezIng door Nico ter Linden

3nov Aotlviteltenpiatdform: Houdt Broek en Wateriand groen
4nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4nov Rechtsadviesburo

4nov NUT Met Noordelljk Gevoel van Zwiers
4nov Areopagus Bachcantates, lezing Vico van Wagenlngen
5nov Broekerhaven Kegelen
6nov Aredpagus Evensong, zangworkshop, Christiaan Winter
7npv Broeker kerk Concert door Rusaiki a capella kwartet
7nov Broeker Huis Cullnair

lOriov Passage Omgaan met twijfel In het geloof
11nov OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
llnov Sint Maarten

12nov Broekerhaven Sjoelen
13nov SDOB BIngo-avbnd

'^^3nov <Toneelverenlging Zuldenwoude speelt in het Dorpshuls
14nov < het blljspel "Centenbakkle's mazzeltje".
14nov Oecumenlsche Viering In Broeker kerk
ISnov Areopagus De Zevensprong, lezing Hanna van Dorssen
17nov Plattelandsvr.: De ullen in de Ellandspolder
17nov Areopagus DIscussleavond over Rulmtelljke Ordening
18nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
ISnov Lees/kljkkrlng RItuelen van Gees Nooteboom
19nov Broekerhaven Klenen

19nov Zulderwoude: De kerk gerestaureerd en wat nu?
20nov SInterklaaslntocht

20nov Zulderwouder kerk Officieie opening
21 nov Zulderwouder kerk Feestelljke dienst + koffleconcert
21 nov Concert In Broeker Kerk: Camarata

25nov OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
25nov Broekerhaven Samen eten
24nov Zulderwouder kerk Marcus evangelle
25nov Zulderwoude kerk Sytse Buwalde voor genodigden
26nov Zulderwouder kerk: Open podium
27nov OUD PAPIER Havenrakkers

27nov Broekerhaven Sinterklaas/Kerstmarkt

27nov Broeker Kerk Concert Orkest Con Brio

28nov Workshop kralen In Broeck Brunches en Lunches
2dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
2dec Rechtsadviesburo
3dec Rode Kruls Broekhaven middag bustocht
5dec Breaker Huls Culineir

OUD PAPIER Havenrakkers

Op 30 oktober wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beglnnen om 9.00 uur.
Wilt u het papier In doos, (plastlc)zak of goed gebonden,
niet in houten kratjes, tijdig bulten zetten op de plaats
waar u het hulsvull ook neerzet. Er worden geen vodden
meegenomen. BIj voorbaat danki!

*********

MEISJESCLUB

Als er genoeg meisjes zijn wlllen we op maandag 1
november weer beglnnen met de melsjesclub en wel
van kwartover vier tot kwartover vijf In de Kosterij.
Aanmelden aldaar.

ifkifk-k-kltie

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
4 november van 19.30 - 20.30 uur In de KOSTERIJ,
Leetelnde 2, telefonlsch aanmelden + Inl. 403 1513.

gratis deskundig advies
*********

BIBLiOTHEEK WATERLAND

woensdag 27 oktober om 20.00 uur't Spiri9
LOOPTIJD

In de bibllotheek van Monnlckendam komt Dirk van

Weeiden . HIj studeerde filosofle en Is schrijver van
romans, novelles en essays. Nuchter, lyrlsch, belezen,
openhartig en met ironle schreef Dirk van Weeiden een
romanesk dossier met zijn hardlopend llohaam als
hoofdpersoon, even vanzelfsprekend als ongrljpbaar als
het hardlopen zelf.
Kaarten € 5.- (niet-leden € 7,-) In de bibllotheek van
Broek. Zijn boek "Looptljd" Is daar ook te leen.

LEES/KUKKRING

De bibllotheek organlseert samne met Areopagus weer
de Lees/kljkkrlng. Omdat de auteur dit jaar de P.C.
hooftprljs heeft gewonnen Is gekozen voor voor het boek
"RItuelen" van Gees Nooteboom. U kunt het boek nu al

lenen, ook In de bibllotheek van Broek In Wateriand. De
lees/kljkkrlng Is op 18 november.

PASSAGE

Woensdag 10 november komt domlnee W. Gugler van
Marken. Het onderwerp is: "Omgaan met twijfel In het
geloof.





NUT

donderdag 4 november 20.00 uur Broeker Huis
Met Noordelijk gevoel

Gert Jan Zwier, reiziger/journalist zai op zljn eigen
humoristische wijze ens meenemen naar landen ais
Lapland, Greenland, IJsland en de Faroereilanden.
Toegang leden gratis, niet-leden € 3.50. In de
bibliotheek kunt u zljn boeken lenen.

Ic-kltiilfklt**

DORPSRAAD

Op 27 September werd in de kerk vanult Broek een
eigen "visie" op het bestemmingsplan gepresenteerd.
Conclusie: vanuit bestaande regellngen en beleidslijnen
is het ongewenst om te bouwen op groene lokaties. De
enige redenen die overblijven zijn het verfraaien van het
dorp en het tegemoet komen aan de lokale
behoefte. Het is daarom gewenst het bouwen te
beperken tot een aantal inbrellokaties. Dit biedt
bovendien voldoende ruimte voor de omvang van de
l^le behoefte. Overigens kan de Gemeente de
tAwactiviteiten niet echt af stemmen op deze lokale
behoefte. Daarom is de Gemeente

gevraagd duidelijkheid te verschaffen over hoe
groot deze behoefte is en hoe zij denkt te realiseren
dat hierin ook werkelijk wordt voorzien. Op de website
vindt u alle achtergrondinformatie en de stukken die uit
de vergadering zijn voorgekomen:
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl De behandeling van
het conceptvoorontwerp bestemmingsplan door de
Commissie ROM is overigens uitgesteld tot
waarschijniijk januari. De Gemeente heeft toegezegd dat
de Broeker visie in die vergadering zaI worden
"meegenomen".

AKTIVITEITENPLATFORM

" HOUDT ( BROEK en ) WATERLAND GROEN".
Onder deze (voorlopige) naam gaat een groep van start
die activiteiten wil bundelen en ontwikkelen die de op de
dorpsraadsvergadering van 27 September
g^esenteerde visie moeten ondersteunen. Opde
vergadering werden tal van suggesties gedaan: brieven
schrijven, politieke partijen bezoeken, petities
aanbieden, contact leggen met andere kernen en
belanghebbenden etc. Wilt u meedoen, kom dan naar de
achterzaal van het Broekerhuis op 3 november om
20.00 uur voor een eerste bijeenkomst.

**********

TONEELVERENIGING ZUIDERWOUDE
presenteer op zaterdag 13 november om 20.00 uur en
zondag 14 november om 14.00 uur in het dorpshuis

"Centenbakkie's mazzeltje"
een blijspel in 2 bedrijven van D. Steyaart.

Toegang: € 5,— kinderen tot 12 jaar € 2,50,
Zaterdag is er na afloop muziek met disco Skylights

met d,j.'s Peter Hoeve en Gerko Oskam.

GEVONDEN

In de SDOB kantine is tijdens de Feestweek een grote
plastic tas blijven staan met kinderspulletjes. Inl. 403
1896.

RUSALKI A CAPELLA KWARTET

7 november 15.00 uur Broeker kerk

Op 7 november a.s. om 15.00 uur geeft het oor- en
oogstrelende Internationale a capelia kwartet Rusaiki
een optreden in de NH Kerk te Broek in Waterland.
Rusaiki {Russ: meerminnen) vertolkt folkloristische
liederen uit o.a. Rusland, OekraYne, Bosnie, Bulgarije,
Hongariie, Egypte, Pakistan, Nepal, Kenia en NW
Europe. De meeste arrangementen, die deze oude
liedjes nieuw leven inblazen en uitstekend in het gehoor
liggen, worden gemaakt door de in Sint-Petersburg
geschoolde Tatiana Kouzovkina. De liederen gaan over
liefde, dood, verlangen en de grootsheid van de natuur
en Rusaiki bezingt deze in bijna twintig talen. Rusaiki is:
Tatiana Kouzovkina, Frouke Flieringa, Saskia Jelsma en
Peppina Mac Ruairi. Na hun ontdekking in 1996 werden
de dames van Rusaiki bi] tal van gelegenheden
uitgenodigd zoals de Peter de Grote Manifestatie in
Moskou, Sail 2000 en onlangs in Sint Petersburg.
Entree: € 10,-, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 5,-
Voor reserveringen/informatie: 072-5112023 / 020-
6651371 rusalkinl@hotmail.com

*********

BROEKER HUIS CULINAIR

zondag 7 november a.s,:
Honing-rucolasalade met ham van't lam en
kaas van't schaap
Surprise uit de Vendee met emping en
iimoenbieslookdip
Spaanse hacienda-kwartels met skin-patatas
USA-pancakes met bosvruchten en champagneroom

Chefkoks: Feltkamp en Feltkamp
Viergangenmenu voor € 37,50

Reserveren verplicht: 020-4031314
*********

OECUMENISCHE VIERING
Zondag 14 november 2004 is er weer een gezamenlijke
viering van de Raad van. Kerken in de kerk van Broek in
Waterland om 10.00 uur. Omdat de week van 14-21
november is uitgeroepen tot week van de Migranten, is
het thema van deze viering:

SAMEN- LEVEN in VERSCHEIDENHEID.
Er is slechts EEN-HEID in de wereld van God,
maar de mens wil er nog niet aan,
en due verdeelt en vermenigvuldigt hij het
Oh, zai hij ooit leren dat er slechts EEN-HEiD is.
Alle kinderen van de wereld kunnen spelen met elkaar,
zelfs zonder elkaar te verstaan. Zij zouden ons een
voorbeeld kunnen zijn.
Wij zijn dan ook blij dat speciaal in deze viering het
kinderkoor o.l.v. Gerarda Bloem komt zingen.
Voorganger Ds. Henk Ekker. Organiste: Ike Rebel.

**********

BINGO bij SDOB
zaterdag 13 november om 20.00 uur

Onder leiding van de altijd enthousiaste Mart Kelderman
en met behulp van zijn charmante assistente Gre Louw
kunt u weer meedoen aan een gezellige Bingo avond in
de SDOB kantine. Uiteraard zijn er weer fraaie prijzen te
winnen.

*********




